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Tarihsel Süreç
1959

AET’ye ortaklık başvurusu yapıldı

1963

Ankara Anlaşması imzalandı

1970

Katma Protokol imzalandı

1987

Tam üyelik başvurusu yapıldı

1996

Türkiye-AB arasında Gümrük Birliği yürürlüğe girdi

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği stratejik bir hedeftir ve kararlılıkla sürdürülmektedir. AB’ye üyelik hedefi, daha güçlü, müreffeh,
saygın ve demokratik bir Türkiye’ye ulaşılması, vatandaşlarımızın her
alanda standartlarının yükseltilmesi ve geleceğe güvenle bakmalarının
sağlanması anlamına gelmektedir.

1999

Türkiye’ye adaylık statüsü tanındı

2000

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği kuruldu

2005

Katılım müzakereleri başladı

Türkiye’de özellikle son 12 yılda AB hedefi doğrultusunda demokratikleşme derinleştirilmiş, özgürlük alanları genişletilmiş, çeşitli alanlarda hukuki reformlar hayata geçirilmiş ve küresel ekonomiye entegre
olmamızı sağlayan ekonomik restorasyon gerçekleştirilmiştir.

2011

Avrupa Birliği Bakanlığı kuruldu

2013

Vize Serbestisi Diyaloğu başladı

2014

Yeni AB Stratejisi açıklandı

Avrupa Birliği hedefi bizim
için ne anlama geliyor?
Avrupa Birliği hedefi Cumhuriyetimizin ilanından
sonraki en önemli çağdaşlaşma projesi

Yeni AB Stratejimiz
Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi
18 Eylül 2014’de açıklanmıştır.
Reform, Dönüşüm ve İletişim temaları üzerinde
yükselen Strateji 3 ayaklıdır:
- Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık
- Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik
- İletişimde Etkinlik

Türkiye Ekonomisine İlişkin Karşılaştırmalı Temel Veriler
1963

2002

2013

GSYH Büyüklüğü (Cari Fiyatlarla)

14,5 milyar dolar

230 milyar dolar

821 milyar dolar

Kişi Başına Düşen GSYH

483 dolar

3.576 dolar

10.946 dolar

Toplam İhracat

0,31 milyar dolar

36 milyar dolar

152 milyar dolar

İhracatın GSYH’ye Oranı

%2,15

%15,65

%18,51

Dış Ticaret Hacmi

0,78 milyar

88 milyar dolar

403 milyar dolar

Dışa Açıklık Oranı

%5,38

%38,26

%49,09

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

0,03 milyar

745 milyon dolar

10,3 milyar dolar

Yabancı Yatırımların GSYH’ye Oranı

%0,18

%0,32

%1,25

TCMB Net Rezervleri

0,25 milyar

28 milyar dolar

131 milyar dolar

http://www.ab.gov.tr/files/pub/turkiyenin_yeni_ab_stratejisi.pdf

Türkiye’de
özellikle son 12
yılda AB hedefi
doğrultusunda
demokratikleşme
derinleştirilmiş,
özgürlük alanları
genişletilmiştir.

Katılım Müzakereleri
3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg’da yapılan Hükümetlerarası
Konferans ile Türkiye resmen AB’ye katılım müzakerelerine başlamıştır.
Katılım müzakereleri, Müzakere Çerçeve Belgesinde belirtilen 35 fasıl
üzerinden yürütülmektedir.
Katılım müzakerelerinde şu ana kadar 14 fasıl müzakerelere açılmış, bir
tanesi geçici olarak kapatılmıştır. 17 fasıl bazı siyasi nitelikli engellemeler
nedeniyle bloke edilmiş durumdadır.

0 2 - 0 3

Soru

2

Türkiye - Avrupa Birliği

Soru

2

Türkiye,
AB için neden önemli?
Kazan-Kazan ilişkisi
Hızla değişen küresel dinamikler ve ortak çıkarlar, Türkiye-AB bütünleşmesini her iki taraf bakımından giderek daha hayati ve vazgeçilmez kılmaktadır. Türkiye-AB ilişkileri “kazan-kazan” anlayışına dayanan, sürdürülebilir
ve güçlü bir ilişkidir. Türkiye ve AB’nin dış politikadan ekonomik-ticari ilişkilere, enerji arzı güvenliğinden sınır yönetimine, istihdamdan göç politikasına kadar pek çok alanda ortak kazanımları vardır. Giderek derinleşen
küreselleşme sürecinde, Türkiye sadece AB’de değil, dünyada da önemli bir
aktördür.

G-20 Başkanlığı
Türkiye, 1 Aralık 2014’den itibaren G-20 Dönem Başkanlığını üstlenecektir.
Bu gelişme, Türkiye’nin küresel bir oyuncu olarak uluslararası ve bölgesel
kararların alınmasında oynadığı rolün önemini yansıtmaktadır.

B-20 Ev Sahipliği
Türkiye, 2015 yılında gerçekleştirilecek olan ve G-20’nin iş ayağını
oluşturan B-20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacaktır. Küresel ekonomik
politikaların belirlenmesinde büyük rol oynayan bu gibi ana platformlara
ev sahipliği yapmak, Türkiye’ye küresel ekonomiye katkıda bulunmak için
önemli fırsatlar sağlayacaktır.

Medeniyetler İttifakı Girişimi
Türkiye ve İspanya tarafından başlatılan ve Birleşmiş Milletler çatısı
altında himaye edilen, AB tarafından da desteklenen Medeniyetler İttifakı
Girişimi, Türkiye’nin uluslararası diyaloğa, bölgesindeki barış ve istikrara
sağladığı katkıyı göstermektedir.

Dünya İnsani Zirvesi
Türkiye, ilk kez Mayıs 2016’da düzenlenecek ve insani meseleleri tüm
boyutlarıyla içerecek, geniş kapsamlı, tüm ülkelerin gerek maddi olarak
gerek deneyimleriyle katkı sağlayabileceği Dünya İnsani Zirvesi’ne ev
sahipliği yapacaktır.

AB’nin ekonomik yapısı güçlenecek
Türkiye’nin AB üyeliğiyle, AB ekonomisi büyüyen, daha rekabetçi dinamik
ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşacaktır. Türkiye’nin AB üyeliğinin, AB ekonomisinin büyüme oranını 0,5 puan artıracağı öngörülmektedir.
Türkiye’nin geniş AB pazarının bir parçası olması, Avrupa’daki işletmelerin
üretimlerini artırmalarına ve ölçek ekonomilerinden faydalanmalarına imkân verecektir. Daha etkin üretim ve daha fazla rekabet ise, Avrupalı tüketiciler açısından mal ve hizmet kalitesinin artmasını ve fiyatların düşmesini
sağlayacaktır.

Türkiye’nin AB’ye
üyeliği, AB’nin dışa
kapalı olmadığını,
demokratik ve
kapsayıcı değerler
birliği olduğunu
gösterecektir.

AB daha geniş pazarlara erişim sağlayacak
Avrupalı yatırımcılar, gelişen dünya pazarlarına yakın, sağlıklı ve dinamik
bir ekonomik yapısı olan ve iyi eğitimli işgücüne sahip Türkiye’ye daha fazla
yatırım yaparak daha geniş pazarlara erişim imkânı ve yüksek rekabet gücü
elde edecektir.
AB’nin toplumsal dinamizmi artacak
Vatandaşlarının ortalama yaşı 40’ın üzerinde olan AB’nin 2050 yılında çalışma çağındaki nüfusunun 32 milyon azalacağı tahmin edilmektedir. AB’ye
kıyasla oldukça genç bir nüfusa sahip olan Türkiye nitelikli ve etkin çalışan
işgücüyle AB’ye büyük bir dinamizm getirecektir.
AB’nin enerji güvenliği artacak
Türkiye’nin köprü işlevi gören coğrafi konumu, enerjide dışa bağımlı olan
AB’nin enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğini artıracaktır.
AB’nin kültürel zenginliği artacak
Türkiye’nin AB’ye katılımı AB’nin çok kültürlü yapısını zenginleştirecek ve
“farklılık içinde birlik” sloganını daha da anlamlı hale getirecektir. AB’nin
dışa kapalı olmadığını, demokratik ve kapsayıcı bir değerler birliği olduğunu gösterecektir.
AB’nin güvenlik ve savunma politikası güçlenecek
NATO’da ABD’den sonra en büyük ikinci orduya sahip olan Türkiye, AB’nin
Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın başarılı ve etkili olmasına önemli
bir katkı sağlayacaktır.
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Temel haklar ve özgürlükler
alanında AB süreci günlük
yaşantımızı nasıl etkiledi?
Türkiye’de son 12 yılda,
hukuk devleti, demokratikleşme, insan hakları,
sivilleşme, özgürlük ve güvenlik alanlarında
gerçekleştirilen reformlarda en önemli araçlardan biri
hiç kuşkusuz AB hedefi olmuştur.
İnsan hakları alanında kurulan yeni kurumların
vatandaşlarımıza getirdiği haklar

Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi
İhlallerinin
Önlenmesine İlişkin
Eylem Planı 1 Mart
2014 tarihinde
yayımlanmıştır.

AB’ye uyum sürecinde, vatandaş odaklı idare anlayışının gelişmesiyle
vatandaşlarımızın haklarının ihlal edildiği durumlarda başvurabilecekleri birçok yeni kurum ve mekanizma oluşturulmuştur.
Bunların başında 2012 yılında kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu ile
Türkiye İnsan Hakları Kurumu gelmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu, idare ile birey arasındaki ilişkilerden kaynaklanan şikâyetlere
etkin ve hızlı çözümler getirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye İnsan Hakları Kurumu ise, hukukumuzda uluslararası insan hakları standartlarının dikkate alınması bakımından önemli bir rol üstlenmektedir. 12
Eylül 2010 tarihli Anayasa değişikliği çerçevesinde, vatandaşlarımıza
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı sağlanmıştır. Anayasa
Mahkemesi’ne bireysel başvuru sistemi 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla
uygulanmaya başlanmış ve kısa sürede vatandaşlarımız tarafından etkin kullanılan bir mekanizma haline gelmiştir.
2013 yılında, vatandaşlarımızın uzun yargılamalardan kaynaklanan
mağduriyetlerinin giderilmesi için İnsan Hakları Tazminat Komisyonu kurulmuştur.
Türkiye’de insan hakları alanındaki ihlallerin azaltılması amacıyla ilgili kurumlarımızın katılımlarıyla hazırlanan Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı 1 Mart 2014
tarihinde yayımlanmıştır. Eylem Planı, vatandaşlarımızın insan haklarının güvence altına alınması amacıyla birçok alana ilişkin kapsamlı ve
detaylı tedbirler içermektedir.
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AB’ye üyelik yolunda,
siyasi reformlarla ilgili neler yapılmıştır?
AB’ye üyelik yolunda kararlılıkla ilerleyen Türkiye, Kopenhag Siyasi Kriterlerine uyum
amacıyla Anayasasının özellikle temel haklar ve özgürlüklerle ilgili maddelerini
değiştirmiş, yenilemiştir. 2001, 2004 ve 2010 yıllarında gerçekleşen kapsamlı
Anayasa değişiklikleriyle 1982 Anayasası’nın yaklaşık üçte biri değiştirilmiştir.
AB siyasi kriterlerini karşılamak amacıyla sekiz uyum paketi hayata geçirilmiştir. Bu
reform paketleriyle, ifade özgürlüğü, dernekleşme, kadın-erkek eşitliği gibi alanlarda
AB standartlarına uyum sağlanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, 53 kanunun 218
maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bunun dışında, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza
Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu gibi pek çok temel kanun da değiştirilmiştir.
Ayrıca, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nın yeniden yapılanması gibi idari
tedbirleri, bazı uluslararası sözleşmelere taraf olunması ve Vakıflar Kanunu, Kamu
Denetçiliği Kurumu Kanunu başta olmak üzere bazı kanunların hazırlanarak kabul
edilmesine yönelik tedbirleri içeren Dokuzuncu Reform Paketi de açıklanmıştır.
24 Ağustos 2009 tarihinde uygulanmaya başlanan Yargı Reformu Stratejisi
kapsamında, son birkaç yılda yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmek
ve biriken davaları azaltmanın yanında yargının etkinliğini artırmak amacıyla altı
yargı reformu paketi kabul edilmiştir.
Böylelikle, vatandaşlarımızın daha özgürlükçü bir demokrasi ve etkin işleyen bir
hukuk sistemine kavuşturulması, temel hak ve özgürlüklerden ayrım gözetmeksizin
faydalanmaları yönünde önemli mesafe kat edilmiştir.

Kamu Denetçiliği
Kurumu,
Türkiye İnsan Hakları
Kurumu ve
Anayasa
Mahkemesi’ne
bireysel başvuru
mekanizması ile,
insan hakları
alanındaki
kurumsallaşma
bakımından önemli
adımlar atıldı.
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Kadınlar, çocuklar,
yaşlılar ve
engellilere yönelik
pozitif ayrımcılık
uygulaması getirildi.

Günlük yaşantımızda neler değişti?
Gerçekleştirilen yargı reformları sayesinde yargılama süreçleri çok
daha hızlı işlemekte ve böylece vatandaşlarımız artık davalarının sonuçlanmasını uzun süre beklememektedir.
Vatandaşlarımız seçimlerde farklı dil ve lehçelerde propaganda ve ana
dillerinde siyaset yapabilmektedir.
Ülkemizde farklı dil ve lehçelerde enstitü kurulması ve seçmeli ders
konması gibi uygulamalar mümkün hale gelmiştir.

Artık
vatandaşlarımız,
Anayasa
Mahkemesi’ne
bireysel olarak
doğrudan ve kolayca
başvuru yapabiliyor.

Geçmişte yaşanan mağduriyetlerin giderilebilmesi amacıyla işkence
suçlarında zamanaşımı kaldırılmıştır.
Köylere eski isimlerinin verilebilmesi artık mümkündür.
Vatandaşlarımız haklarının ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi’ne bireysel olarak doğrudan ve kolayca başvuru yapabilmektedir.

Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulaması getirilmiştir.
Kamu kurumlarında kılık kıyafet düzenlemesi bakımından daha özgürlükçü bir yaklaşım benimsenmiştir.
Askeri darbeye yasal dayanak teşkil eden düzenlenmelerin kaldırılması ve sivilleşme yönünde yapılan reformlar ile ülkemizin demokrasi
standartları daha fazla yükselmiştir.
Farklı inanç gruplarına mensup vatandaşlarımızın devlet ile diyalogları normalleştirilirken, vakıf gayrimenkullerinin iadesi başta olmak
üzere birçok konunun çözümü yönünde önemli adımlar atılmıştır.
Vatandaşlarımızın siyasi, ekonomik ve sosyal hakları için sivil toplum
hareketlerine daha aktif katılmasının yolu açılmıştır.

Vatandaşlarımız idareden kaynaklanan şikâyetlerini Kamu Denetçiliği Kurumu’na iletebilmektedir.

Vatandaşlarımızın yönetime katılma imkânlarını artıran ve kamu kurumlarımızın demokratik hesap verebilirliğini güçlendiren mekanizmalar oluşturulmuştur.

Geçmişte konuşulamayan birçok konu kamuoyu önünde artık özgürce
tartışılabilmektedir.

Yeni bir yapılanmaya gidilerek göç politikamız ve stratejimiz sağlamlaştırılmıştır.
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Gümrük Birliği
bize ne kazandırdı?
Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisi çerçevesinde
1 Ocak 1996 tarihi itibarıyla Gümrük Birliği
gerçekleştirilmiştir. Türkiye, AB ile sanayi ürünleri
ticaretinde gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve
eş etkili tedbirleri kaldırmış, üçüncü ülkelere karşı
AB’nin Ortak Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaya
başlamıştır.
Gümrük Birliği ekonomimizin yapısal dönüşümünde önemli bir
aşama oluşturmuştur. Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkiler
giderek derinleşmiş, taraf lar arasındaki ticaret hacmi ve ticarete
konu olan mal çeşidi ile doğrudan yabancı yatırımlar artmış, Türk
ekonomisi serbest piyasa dinamiklerinin geçerli olduğu iyi işleyen
sağlam bir yapıya kavuşmuştur.
Ekonomimiz geçirdiği yapısal dönüşüm neticesinde AB ekonomileri ile rekabet edebilir bir seviyeye ulaşmıştır.

4

Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisi ile entegrasyon (dışa açıklık) düzeyi artmıştır. 1963’te % 5 olan ekonomimizin dışa açıklık
oranı 2002’de % 38’e, 2013 yılında ise % 50’ye yükselmiştir.
Dış ticaret rejimimiz AB ile uyumlu hale geldi
Dış ticaret rejimimiz büyük ölçüde AB ile uyumlu hale getirilmiştir.
Bu çerçevede, malların serbest dolaşımı ile ortak ticaret politikasına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra teknik mevzuat, fikri ve sınai
mülkiyetin korunması, rekabet politikası alanlarında da AB mevzuatına uyum sağlanmıştır.
İmalat sektörümüz güçlendi
Gümrük Birliği’nin dinamik etkileri imalat sektörümüzün rekabet
ve verimlilik düzeyine olumlu katkıda bulunmuştur. Üretilen ve ihraç edilen ürün yelpazesi genişlemiş, ürün kalitesi artmıştır.
İhracatımız arttı
Türkiye AB’nin 6’ncı, AB ise Türkiye’nin birinci ticaret ortağı konumuna gelmiştir. 1963 yılında yalnızca 0,3 milyar dolar civarında
olan ihracatımız 2013 yılında 152 milyar dolara yükselmiştir. Toplam
ihrtacatımızın ise %41,5’i AB ülkelerine gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizin en büyük ticaret ortağı olan AB’ye yönelik sınai mal ihracatında büyük artış olmuştur. Özellikle otomotivde ülkemiz, markaların üretim üssü haline gelmiştir.
Türkiye, Avrupa pazarına mal ihraç eden en önemli aktörlerden
biri konumuna yükselmiştir. Avrupa’nın tekstil alanında 2’nci hazır giyim alanında ise 3’üncü büyük tedarikçisi ve yine 2’nci büyük
otomotiv ürünleri kaynağıdır. Avrupa’daki her 3 televizyon ve her 4
beyaz eşyadan biri Türk malıdır.

1963 yılında yalnızca
0,3 milyar dolar
civarında olan
ihracatımız
2013 yılında 152
milyar dolara
yükselmiştir.

Türkiye, Avrupa’nın
tekstil alanında 2.,
hazır giyim alanında
3. büyük tedarikçisi
ve otomotiv ürünleri
alanında 2. büyük
kaynağıdır.
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İhracatımızın
yaklaşık % 95’i
sanayi mallarından
oluşmaktadır.

Hukuki altyapının
güçlendirilmesi
yabancı yatırımların
artmasında önemli
bir faktör olmuştur.

Daha önce ihracatımızda en önemli yeri teşkil eden emek yoğun
sektörlerin yerini bugün sermaye yoğun sektörler almıştır. 1963 yılında ihracatımız içinde tarım ürünleri ağırlıklı bir yer tutmakta
iken, 2013 yılına gelindiğinde ihracatımızın yaklaşık % 95’i sanayi
mallarından oluşmaktadır.
Üçüncü ülkelerle ticaretimiz arttı
Türkiye’nin rekabet politikasının AB’ye uyumu, AB ile sürdürülen
ticari ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra üçüncü ülkelerle ticaret bakımından önemli sonuçlar doğurmuş, Türkiye’nin dünyanın
önemli bir kısmına ticari anlamda açılma sürecini hızlandırmıştır.
Yabancı yatırımlar arttı
Gümrük Birliği sonrasında Türkiye yabancı yatırımcılar için daha
tahmin edilebilir ve ekonomik bakımdan daha istikrarlı bir ülke
haline gelmiştir. Ayrıca ticari alanda AB müktesebatına uyum ile
birlikte hukuki altyapıya olan güvenin artması, yabancı yatırımların
artmasında önemli bir faktör olmuştur. Ülkemize gelen yatırımlar
önemli bir artış göstermiş ve 26 milyon dolardan, 10 milyar dolar
seviyesine yükselmiştir.
AB standartlarında üretim
Türkiye ile AB arasındaki malların serbest dolaşımı Gümrük Birliği
ile başlamış ve bu alanda gerek mevzuatımızda gerek uygulamada
oldukça ileri bir seviyeye ulaşılmıştır. Öte yandan, AB ile sürdürülen üyelik müzakereleri kapsamında Malların Serbest Dolaşımı
faslında yürütülen uyum çalışmaları neticesinde, birçok ürün grubunda AB standartları ile uyumlu olarak üretim yapılmaktadır.

Oyuncaklar, kozmetikler, deterjanlar, inşaat malzemeleri, makineler, kişisel korunma donanımları, otomatik olmayan tartı aletleri,
tıbbi cihazlar, gaz yakan aletler, sıcak su kazanları, asansörler, düşük voltaj aletleri, buzdolapları, dondurucular, basınçlı kaplar, gezi
tekneleri ve telekomünikasyon aletleri gibi pek çok ürün artık AB
standartlarında üretilmektedir.
Kaliteli üretim, kaliteli denetim
Standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon, metroloji ve piyasa gözetimi gibi her ürün grubunu ilgilendiren yatay
konularda AB müktesebatına sağlanan uyum ile halkımız daha güvenli ürünler tüketmektedir.
Ülkemizde AB normlarında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının sayısında büyük artış gözlenmektedir. Bunlardan
34’ü CE işareti vermeye yetkili onaylanmış kuruluş olarak faaliyet
göstermekte ve AB’nin muadil kuruluşları ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip bulunmaktadır. Mali işbirliği kapsamında yürütülen
projelerin de katkısıyla laboratuvar altyapısı güçlnedirilmiştir. Piyasa gözetimi ve denetiminin arttırılması ile, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli ürünlerin üretiminin ve dağıtımının önüne
geçilmektedir.
Piyasa gözetimi ile ayrıca, merdiven altı üretimle etkin bir şekilde mücadele edilmekte ve kaliteli üretim yapan firmalara yönelik
haksız rekabet önlenmektedir. Yüksek standartlarda üretilen Türk
ürünleri sadece Avrupa’da değil dünya çapında tercih edilmektedir.

Ülkemizin en büyük
ticaret ortağı olan
AB’ye yönelik sanayi
malları ihracatında
büyük artış olmuştur.
Özellikle otomotivde
ülkemiz, markaların
üretim üssü haline
gelmiştir.
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AB Vatandaşlığı

Vizesiz Seyahat

AB vatandaşı olmak
bize ne gibi ayrıcalıklar
kazandıracak?

Vatandaşlarımız
AB ülkelerine ne zaman
vizesiz seyahat edebilecekler?

AB vatandaşlığı, AB üyesi ülkelerin vatandaşlarına
tanınmış bir statüdür. Bir üye ülkenin vatandaşı
olan her kişi kendi vatandaşlığına ilave olarak AB
vatandaşlığını da elde etmektedir.

Vize muafiyeti Türkiye’yi tam üyelik hedefine
yaklaştıracak, AB vatandaşları ile Türk vatandaşları
arasındaki iletişimi artıracak, ön yargıların aşılmasını
sağlayacak.

6

5

Soru

6

Soru

AB vatandaşlığı, AB üyesi ülkelerin vatandaşlarına tanınmış bir statüdür.
Bir üye ülkenin vatandaşı olan her kişi kendi vatandaşlığına ilave olarak
AB vatandaşlığını da elde etmektedir.
Serbest dolaşım ve yerleşme hakkı
AB vatandaşları, üye ülkelerin topraklarında serbestçe dolaşma ve üye ülkelerden dilediğine yerleşme hakkına sahiptir. Her AB vatandaşının, tüm
üye ülkelerde iş arama, işçi veya serbest olarak çalışma özgürlüğü bulunmaktadır.

Hedefimiz,
yaklaşık 3 yıl içinde
vatandaşlarımızın
AB ülkelerine vizesiz
seyahat hakkını
elde etmesidir.

Bireysel dilekçe verme hakkı
AB vatandaşlarının Avrupa Parlamentosu’na dilekçe verme, Avrupa
Kamu Denetçisi’ne şikâyette bulunma ve Avrupa Parlamentosu’nun, AB
Konseyi’nin ve AB Komisyonu’nun belgelerine erişebilme hakları bulunmaktadır.
Oy kullanma hakkı
Her AB vatandaşı, yerleşik olduğu herhangi bir üye ülkede o ülkenin
vatandaşlarıyla aynı şartlarda Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ve yerel
seçimlerde oy verme ve aday olma hakkına sahiptir.

AB vatandaşları
üye ülkelerin
topraklarında
serbestçe dolaşma
ve üye ülkelerden
dilediğine yerleşme
hakkına sahiptir.

Resmi dillerden istediğini kullanma hakkı
Üye ülkelerin resmi dilleri AB’nin de resmi dilidir. AB mevzuatı bu dillerde
yayımlanmaktadır. AB vatandaşları, tüm AB kurumlarına bu resmi dillerden herhangi birinde başvurma ve o dilde yanıt alma hakkına sahiptir.
Vatandaş girişimi hakkı
AB vatandaşlarının vatandaş girişimi hakkı bulunmaktadır. Bu sayede
belli sayıda AB ülkesinden en az bir milyon AB vatandaşı, hukuki düzenleme yapılmasını istedikleri konularda AB Komisyonu’nu harekete geçirerek AB’nin yasama sürecine katkı sağlama hakkına sahiptir.

Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilmesine imkân verecek Vize Serbestisi Diyaloğu 16 Aralık 2013 tarihinde resmen başlatılmıştır.
AB ile karşılıklı olarak belirlenmiş bir Yol Haritası çerçevesinde,
Türk vatandaşlarına uygulanan Schengen vizesinin kaldırılmasına
yönelik düzenleme ve tedbirler hızla hayata geçirilmektedir.
Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında hedefimiz, Türkiye-AB Geri
Kabul Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren yaklaşık 3 yıl içinde vatandaşlarımızın İngiltere ve İrlanda hariç
tüm AB ülkelerine vizesiz seyahat hakkını elde etmesidir.
1 4 - 1 5
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Tüketiciler olarak
AB sürecinden
kazanımlarımız nelerdir?
AB tüketici politikası, tüketicinin sağlık ve güvenliği
ile ekonomik çıkarlarının korunması esaslarına
dayanmaktadır.

Bunları biliyor musunuz?
Ayıplı mallar ve hizmetlerde tüketicilere seçimlik haklar sağlanmıştır,
Tüketicilere 14 günlük cayma hakkı süresi tanınmıştır,
Tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız şartlar yasaklanmıştır,
Tüketici kredisi sözleşmeleri ve konut finansmanı (mortgage) sözleşmelerinde tüketicileri koruyucu 		
düzenlemeler yapılmıştır,
İnternet, telefon, katalog vb. yollarla kurulan mesafeli sözleşmelerde tüketicilere önemli haklar verilmiştir,
Finansal hizmetlerin mesafeli satışında da tüketicilere yeni haklar sağlanmıştır,
Devre tatil sözleşmelerinde tüketici mağduriyetlerini önleyici düzenlemeler yapılmıştır,
Milyonlarca tatilciyi ilgilendiren paket tur sözleşmeleri konusunda tüketicilere önemli haklar sağlanmıştır,
Aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar yasaklanmıştır,
Tüketicilerin fiyat karşılaştırması yapması kolaylaşmıştır,
Tüketicilerin hak arama yolları kolaylaştırılmış ve etkinleştirilmiştir.

AB’de tüketiciye sunulan gıda maddelerinden oyuncaklara, kozmetiklerden ilaç ve zehirli maddelere kadar pek çok ürün grubuna
getirilen standartlarla tüketicilerin sağlık ve güvenliği sağlanmaya
çalışılmaktadır. Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasına
yönelik tedbirler arasında ise reklamlar, tüketici kredileri, kapıdan
satış, tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar gibi konulardaki düzenlemeler yer almaktadır.
Tüketicilerin kendi çıkarlarını korumaları için gerekli bilgi, eğitim
ve örgütlenme hakları ile temsil edilme ve tazmin edilme haklarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler de AB tüketici politikasının
önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Ülkemizde 1995 yılından itibaren çıkarılan tüketici mevzuatının
hazırlanmasında AB mevzuatı ve uygulamaları esas alınmıştır. Son
olarak, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı yeni
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile AB mevzuatına yaklaşılmıştır. Bu kapsamda Türk tüketicisi Avrupa tüketicisi ile aynı
haklara sahip olmuştur.
1 6 - 1 7
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Enerji Verimliliği

Fikri ve Sınai Haklar

AB ile uyumlu
enerji verimliliği mevzuatı
bizim için ne anlama geliyor?

Fikri haklar alanında
ülkemizin geldiği aşama
nedir? Günlük yaşantımızı
nasıl etkilemektedir?

AB ile uyumlu enerji verimliliği mevzuatı hem ev halkının
bütçesine katkıda bulunmakta hem de çevrenin
korunmasına yardımcı olmaktadır.

Tüketiciler,
kullanacakları
ürünün yılda
ne kadar enerji
tüketeceğini
öğrenebilmekte,
seçimlerini
buna göre
yapabilmektedir.

Enerji tüketimi
Ülkemizde AB müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında, enerji
kullanan ürünlerde enerji etiketlemesi uygulaması sürdürülmektedir. A, B, C, D, E, G harf leriyle sembolize edilen enerji etiketlerinde
en yüksek verimlilik oranına sahip ürünler A +++ etiketiyle ifade
edilmektedir. Böylece tüketiciler ürün satın alırken, kullanacakları
ürünün yılda ne kadar enerji tüketeceğini öğrenebilmekte, seçimlerini buna göre yapabilmektedir.
Çevreye duyarlılık
AB’ye uyum çalışmaları kapsamında hayatımıza kazandırılan yeniliklerden biri de çevreye duyarlı ürün tasarımı olmuştur. Üretimin
her aşamasında çevrenin korunmasına özellikle dikkat edilerek
üretilen ve az enerji tüketen ürünler, enerji üretiminde kullanılan
kaynakların ve doğal kaynakların az kullanılmasını sağlamaktadır.
Bu ürünlerin yaygınlaştırılması, hem iklim değişikliği politikalarına uyum sağlanması, hem de hava kirliliği kaynaklı sağlık problemlerinin azaltılması bakımından önemlidir.
Tasarruf
Az enerji tüketimi sayesinde hane halkı harcamalarında da tasarruf
yapılması sağlanmaktadır.

9

8

Soru

9

Soru

Fikri ve sınai hakların etkin korunması sadece
ekonomik anlamda değil, tüketici güvenliği, kamu
düzeni ve halk sağlığı bakımından da büyük önem
taşımaktadır.
Günümüzde sadece film, müzik, lüks moda ürünlerinin değil; yiyecek, ilaç, kozmetik ürünleri ve oyuncakların da taklitleri mevcuttur.
Bu ürünler insan sağlığı için büyük tehditler oluşturmaktadır. Bu
nedenle, fikri ve sınai hakların etkin korunması sadece ekonomik
anlamda değil, tüketici güvenliği, kamu düzeni ve halk sağlığı bakımından da büyük önem taşımaktadır.
Gümrük Birliği ile birlikte başlamış olan fikri mülkiyet hukuku
alanındaki mevzuat uyumumuz ileri seviyededir. Uyumun daha da
ileri seviyelere taşınması için uygulamada etkinliğin artırılması çalışmaları sürdürülmektedir.
Kazanımlarımız
Dünya çapında giderek artan öneme sahip fikri ve sınai haklar alanında AB sistemine uyum ile ekonomik açıdan önemli kazanımlar
elde edilmektedir:
• Yazarlar ve sanatçılar yaratıcı emeklerinin karşılığını daha iyi
alabilmektedir.
• Nitelikli ve yenilikçi insanlarımızın önü açılmıştır.
• Ülkemiz ekonomik ve teknolojik açıdan daha da gelişmektedir.
• Yabancı sermaye yatırımının önündeki en büyük engellerden
biri ile mücadele edilmektedir.
• Ülkemiz uluslararası arenada ticaret engelleriyle karşılaşmamaktadır.
• Uygulama kapasitemizin artırılmasıyla ülkemiz uluslararası
arenada korsan ve taklit mallar için kaynak ya da transit ülke
olarak ilk sıralarda yer almaktan kurtulmuştur.
• Kara parayla mücadeleye önemli bir katkı sağlanmaktadır.

AB ile fikri mülkiyet
hukuku alanındaki
mevzuat uyumumuz
ileri seviyededir.
Uyumun daha da
ileri seviyelere
taşınması için
uygulamada
etkinliğinin artırılması
çalışmaları
sürdürülmektedir.
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AB’nin gıda güvenliği
politikası günlük yaşantımızı
nasıl etkilemektedir?
AB’nin gıda
güvenliği alanındaki
düzenlemelerinin
ülkemizde hayata
geçirilmesiyle,
vatandaşlarımız
daha güvenli gıda
tüketmektedirler.

AB, “çiftlikten çatala/tarladan sofraya” ilkesi ile tanımladığı
ve gıda zincirinin tüm aşamalarında daha sıkı kontrollerin
uygulandığı bir gıda güvenliği politikası izlemektedir.
Bu yaklaşım, yem üreticisinden çiftçiye, gıda işletmecisinden son
tüketiciye kadar gıda zincirinde yer alan bütün paydaşlara ayrı ayrı
sorumluluk yüklemekte ve daha etkin bir izlenebilirlik sistemi
oluşturarak, insan, hayvan ve bitki sağlığının daha etkin korunmasını sağlamaktadır.
Ülkemizde AB’nin gıda güvenliği politikasına uyum kapsamında
mevzuat ve uygulama bakımından önemli ilerleme kaydedilmiştir.
Onaylı ve kayıtlı gıda işletmelerinin karşılaması gereken hijyen
şartları başta olmak üzere, gıda etiketlemesinden gıda katkı maddelerine, çiftlikte ve nakil esnasında hayvan refahı bakımından

uyulacak kurallardan hayvansal yan ürünlerin bertarafına kadar
birçok alanda 200’e yakın mevzuat yayımlanmıştır.
AB’nin gıda güvenliği alanındaki düzenlemelerinin ülkemizde hayata geçirilmesiyle, vatandaşlarımız daha güvenli gıda tüketmektedirler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı kontroller
sonucunda taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yem üreten/
ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ait resmi internet
sitesinde ilan edilmektedir.
Bu şekilde bitkisel yağ içeren kaşar peyniri ve tereyağından, kanatlı
eti içeren dana eti kıymasına ve sucuğa kadar çok sayıda gıda ürünü
denetimden geçmekte, mevzuata aykırı olanlar kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Taklit ve tağşiş yapan firmalara idari para cezası uygulanmaktadır.

Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı’nın yaptığı
kontroller sonucunda
mevzuata aykırı
olduğu tespit
edilen gıda ürünleri
kamuoyu ile
paylaşılmaktadır.
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Avrupa Birliği,
tarımsal üreticilerimizi ve
çiftçilerimizi destekliyor mu?
Üreticilerimiz, Katılım Öncesi Mali Yatırım Aracı’nın (IPA)
“Kırsal Kalkınma” bileşeni olan IPARD (Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı - Kırsal Kalkınma Bileşeni) altında
ülkemize tahsis edilen fonlardan istifade etmektedir.
2007-2013 dönemi için IPARD kapsamında AB tarafından
ülkemize 854 milyon avro tahsis edilmiştir.

Ulusal katkı ve
üretici katkısı da
hesaba katıldığında,
kırsal kalkınma
yatırımları için
IPARD programı
ile 2 milyar avroyu
aşkın bir yatırım
gerçekleştirilmiş
olacaktır.

IPARD-II programı
kapsamında AB,
üreticilerimizin
yararlanması
amacıyla ilave olarak
800 milyon avroyu
aşkın bir bütçe daha
aktaracaktır.

2014-2020 bütçe dönemini kapsayan ve 2023 yılına kadar uygulanacak olan
IPARD programının devamı (IPARD-II) için hazırlık çalışmaları devam
etmektedir. IPARD-II programı kapsamında AB, üreticilerimizin yararlanması amacıyla ilave olarak 800 milyon avroyu aşkın bir bütçe daha aktaracaktır. Ulusal katkı ve üretici katkısı da hesaba katıldığında, kırsal kalkınma yatırımları için IPARD programı ile 2 milyar avroyu aşkın bir yatırım
gerçekleştirilmiş olacaktır.
Ayrıntılı bilgi için:
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu: http://www.tkdk.gov.tr

Bu fonlardan kimler faydalanabilir?
Süt üreten tarımsal işletmeler,
Et üreten tarımsal işletmeler,
Süt ve süt ürünlerini işleyen ve pazarlayan işletmeler,
Et ve et ürünlerini işleyen ve pazarlayan işletmeler,
Meyve ve sebzeleri işleyen ve pazarlayan işletmeler,
Su ürünlerini işleyen ve pazarlayan işletmeler,
Çiftlik faaliyetlerini çeşitlendiren ve geliştirenler,
Yerel ürün üretenler ve mikro işletmeleri geliştirenler,
Kültür balıkçıları ve kırsal turizmciler.

Üyelikle birlikte
Ülkemiz AB’ye üye olduğunda tarım sektörümüzde faaliyet gösteren tüm
aktörler Ortak Tarım Politikası kapsamındaki tüm desteklerden doğrudan
faydalanacaktır.
2 2 - 2 3
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AB’nin sosyal
politika mevzuatında
düzenlenen önemli
konulardan biri
de iş sağlığı ve
güvenliğidir.

AB’nin sosyal politikasına
uyum sağlamak günlük
yaşantımızda neler değiştiriyor?
AB’nin sosyal politikası, çalışma ve yaşam
koşullarının iyileştirilmesini ve sürdürülebilir büyümeyi
hedeflemektedir.

Gebe ve emziren
kadınlar ile gece
postalarında
çalışan kadınların
çalışma koşulları
düzenlenmiştir.

Bu politikanın temel hedef leri arasında, istihdamın ve işgücü hareketliliğinin artırılması, çalışma koşullarının ve iş kalitesinin iyileştirilmesi, çalışanların bilgilendirilmesi ve çalışanlara danışılması,
sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele edilmesi, kadın ve erkek
arasında eşitliğin teşvik edilmesi ve sosyal koruma sistemlerinin
modernleştirilmesi yer almaktadır.
AB’nin sosyal politika mevzuatına tam uyum sağlanmasıyla, çalışma koşullarından iş sağlığı ve güvenliği şartlarına, sosyal koruma
sistemlerinin modernleştirilmesinden yoksullukla mücadeleye,
toplumsal cinsiyet eşitliğinden sendikal haklara kadar pek çok
alanda AB standartlarını yakalamış olacağız.
AB’nin sosyal politika mevzuatında düzenlenen önemli konulardan
biri de iş sağlığı ve güvenliğidir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu, ilgili AB mevzuatına uyumlu olarak çıkarılmıştır. Kanunun uygulanmasına ilişkin çok sayıda ikincil düzenleme de yürürlüğe girmiştir.
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi bakımından,
AB’ye katılım süreci, ilgili mevzuatın uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların merkezi ve yerel yönetimler ile birlikte işçi,
işveren ve ilgili tüm kesimlerin katkısıyla çözülmesi anlayışının
benimsenmesini, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesini ve farkındalık düzeyinin arttırılmasını sağlayacaktır.
Ülkemizin bu alanda yürüttüğü çalışmalarda Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı (IPA) İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel
Operasyonel Programı çerçevesinde AB’den sağlanacak fonlardan
da yararlanılacaktır.

Bunları biliyor musunuz?
Kadın çalışanlarımız için ücretli doğum izni 16
haftaya çıkarılmıştır,
Devlet memurları için 24 aylık ücretsiz doğum izni
uygulanmaktadır,
Gebe ve emziren kadınlar ile gece postalarında
çalışan kadınların çalışma koşulları
düzenlenmiştir,
Çalışma hayatında engellilik, renk ve cinsiyet
temelli ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır,
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı AB standartları ile
uyumlu hale getirilmiştir,
Kişilerin istihdam edilebilirliğini artıracak aktif
işgücü piyasası politikalarının önemi artmıştır,
İşverenin iflası halinde çalışanların korunmasını
sağlayan “Ücret Garanti Fonu” hayata
geçirilmiştir,
Avrupa İstihdam Stratejisi ile uyumlu istihdam
politikalarının uygulanmasına imkân veren “Ulusal
İstihdam Stratejisi” kabul edilmiştir.

2 4 - 2 5
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AB süreci ülkemizdeki
bölgelerarası gelişmişlik
farklarını azaltacak mı?

Kalkınma ajansları
bölgeler arası ve
bölge içi gelişmişlik
düzeyi farklılıklarının
azaltılmasına katkı
sağlamaktadır.

AB’nin “Uyum Politikası”, üye ülkeler ve bölgeler
arasındaki gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılarak,
ekonomik, sosyal ve yersel uyumun güçlendirilmesini
ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktadır.
Uyum politikası rekabet edebilirliğin, ekonomik büyümenin ve istihdamın artırılması için gerekli mali yardımı sağlamak üzere kurulmuştur.
AB’nin bölgesel politika yaklaşımına uyum, ülkemizin bölgeleri
arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılmasını
sağlayarak üyelikle birlikte AB ile bütünleşmemizi hızlandıracaktır.
Kalkınma ajansları
Ülkemizde kalkınma politikaları oluşturulurken yerel yönetimlerin
ve tüm ilgili taraf ların görüşüne başvurularak katılımcı yöntemlerle
belirlenen yöreye özgü sorunların çözümüne yönelik politikalar geliştirmek ve bu politikaları uygulamak amacıyla kalkınma ajansları
kurulmuştur.

Yöreye özgü
sorunların anında
çözümüne yönelik
politikalar geliştirmek
ve bu politikaları
uygulamak amacıyla
kalkınma ajansları
kurulmuştur.

Kalkınma ajansları, bölgesel ve yerel düzeyde, başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal şartların iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik düzeyi farklılıklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refah ve istikrarına olumlu katkılar
sağlamaktadır.
Kalkınma ajansları, bulundukları bölgelerin potansiyeli, dinamikleri ve özgünlüklerini ortaya çıkararak bunları en iyi şekilde değerlendirip planlamakta ve kalkınma hedef leri doğrultusunda bölgelerinde yer alan kamu kurumlarına, üniversitelere, KOBİ’lere, sivil
toplum kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve diğer aktörlere yönelik birçok hibe
desteği sağlamaktadır.

Kalkınma ajanslarının hibe ve diğer destekleri konusunda ayrıntılı bilgi için:
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaAjanslari.aspx
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/Tum-Kalkinma-Ajansi-Duyurulari.aspx

2 6 - 2 7
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Birlik Programları

AB’nin Birlik
Programları nelerdir?
Kimler faydalanabilir?
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AB’nin aday ülkelere sağladığı hibelerin esas kaynağı
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) olmakla birlikte,
ülkemizin katılım sağladığı Birlik Programları altında da
vatandaşlarımıza doğrudan hibe imkânı sağlanmaktadır.
AB Programları, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık
bilincinin yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve AB’nin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla tematik alanlarda oluşturulmakta ve belirli bir dönem için uygulanmaktadır.
2014-2020 dönemi
Ülkemiz 2014-2020 döneminde uygulanmakta olan programlardan
yedisine katılmaktadır.
Fiscalis 2020 ve Customs 2020

Bu programlardan, AB’nin vergilendirme ve gümrük politikası alanlarında yürütmekte olduğu Fiscalis 2020 ve Customs 2020 Programları, kamu kurumlarımızın faydalanıcısı olduğu programlardır.

2 8 - 2 9
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Bilim ve Araştırma “Horizon 2020”
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İşletme ve Sanayi “COSME”

Büyümenin motoru olan KOBİ’lere rekabetçilik desteği COSME
Programı (İşletmelerin Rekabet Edebilirliği ve KOBİ’ler Programı)
altında sağlanmaktadır.
8. Araştırma ve Teknolojik Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon
2020 altında bilim insanlarına, araştırma odaklı şirketlere ve KOBİ’lere destek sağlanmaktadır.
Programın Avrupa çapındaki bütçesi 80 milyar avrodur. 2007-2013
yılları arasında bu alanda uygulanmış olan 7. Araştırma ve Teknolojik Yenilik Çerçeve Programı altında ülkemiz 200 milyon avro hibe
desteği almıştır.

Horizon 2020
Programı,
bilim insanları,
üniversiteler,
Ar-Ge odaklı
KOBİ’ler başta
olmak üzere tüm
bireysel ve kurumsal
başvurulara açıktır.
Program ülkemizde
TÜBİTAK tarafından
yürütülmektedir.

Program:
- “Mükemmel Bilim” başlığı altında bilimsel araştırmayı ve araştırmacıları desteklemekte,
- “Endüstriyel Liderlik” başlığı altında Ar-Ge çalışmalarının sanayiye aktarılmasını desteklemekte,
- “Toplumsal Zorluklar” başlığı altında AB’nin ve dünyanın ortak
sorunlarına çözümler üretmektedir.
Program, bilim insanları, üniversiteler, Ar-Ge odaklı KOBİ’ler başta
olmak üzere tüm bireysel ve kurumsal başvurulara açıktır. Program
ülkemizde TÜBİTAK (http://www.h2020.org.tr/) tarafından yürütülmektedir.
Program kapsamındaki teklif çağrıları AB Komisyonu tarafından
yayımlanmaktadır. Hibe desteği almak isteyen vatandaşlarımızın
başvurularını doğrudan AB Komisyonu’na yapmaları gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi için:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Programın Avrupa çapındaki bütçesi 2,3 milyar avrodur. 2007-2013
döneminde COSME’nin öncülü olarak uygulanmış olan Rekabetçilik ve Yenilik Programı altında ülkemiz, proje bazlı faaliyetlerde 2,2
milyon avro hibe almış, uygulanan mali araçlar kapsamında da işletmelerimize 1 milyar avroluk kredi imkânı sağlanmıştır.
Programın temel amaçları:
- KOBİ’lere finansman olanaklarına erişim kolaylığı sağlanması,
- İş kurma ve büyüme bağlamında girişimcilere olanaklar sağlanması,
- Avrupa’da girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi,
- Avrupa menşeli şirketlere sürdürülebilir rekabet gücü sağlanması,
- KOBİ’lere küresel ekonomide yer alma ve yeni pazarlara erişim
imkânı sunulması.
Program altındaki tüm KOBİ’lere ve işletmeler ile işini büyütmek
isteyenlere destek verilmektedir. Program ile şirketlerin büyüme
ve yeni pazarlara erişimi sağlanırken, geleceğin girişimcileri olan
gençlere de kendi şirketlerini kurmaları yönünde destek sağlanmaktadır. Ayrıca, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki otoritelere
de reform politikası geliştirme ve sektörün rekabetçiliğini sağlama
çerçevesinde finansal destekler verilmesi öngörülmektedir.

Program ile
KOBİ’ler, işletmeler
ve işini büyütmek
isteyenlere destek
verilmektedir.

Program ülkemizde KOSGEB (http://www.kosgeb.gov.tr) tarafından yürütülmektedir. Program kapsamındaki teklif çağrıları AB
Komisyonu tarafından yayımlanmaktadır. Hibe desteği almak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını doğrudan AB Komisyonu’na
yapmaları gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi için: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/
cosme/index_en.htm
3 0 - 3 1
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Kültür, Sanat, Medya “Yaratıcı Avrupa Programı”

Sosyal Politika “İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı”

Yaratıcı Avrupa Programı ile sinema ve işitsel-görsel hizmetler
sektörüne ve kültürel faaliyetlere destek sağlanmaktadır.

Programın amacı, AB ülkelerinde sosyal politika alanında eksikliği
hissedilen istatistiki verilere erişilmesine ve toplumsal gerçeklere
daha uygun sosyal politikalar üretilmesine katkı sağlamaktır.

Programın Avrupa çapındaki bütçesi 1,4 milyar avrodur. Ülkemiz
programın kültür ve sanat bileşenine tam olarak katılım sağlanmaktadır. Medya bileşeni altında eğitim faaliyetleri, ticari etkinlikler ve pazarlar, festivaller ve izleyici geliştirme faaliyetlerine katılım
sağlanabilecektir. 2007-2013 döneminde uygulanan Kültür Programından ülkemiz 5 milyon avro hibe desteği almıştır.
Program ile:
- 7 yıl boyunca, kültür, sanat, çeviri, film sektörü ve bilgisayar
oyunları sektöründe hibe desteği,
- Avrupa çapında sanatçıya ve kültür çalışanına, eserlerinin kendi ülkelerinin dışında yeni kitlelere ulaşması konusunda mali
destek,
- Avrupa filmlerine dağıtım desteği,
- Avrupa sinemasına finansman,
- Kitap ve edebi eser için tercüme desteği sağlanacaktır.
Programdan oyuncular, ressamlar, müzisyenler, TV/sinema öğrencileri gibi kültür/sanat ve medya alanında faaliyet gösteren bireyler
ve tüzel kişiler faydalanabilmektedir. Program ülkemizde Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yaratıcı Avrupa Masası (http://ccp.gov.tr/ccp/)
tarafından yürütülmektedir. Program kapsamındaki teklif çağrıları
AB Komisyonu tarafından yayımlanmaktadır. Hibe desteği almak
isteyen vatandaşlarımızın başvurularını doğrudan AB Komisyonu’na yapmaları gerekmektedir.

Programa Avrupa çapında ayrılan bütçe 919 milyon avrodur. 20072013 döneminde uygulanmış olan Progress Programından ülkemiz
170.000 avro hibe desteği almıştır.
Program AB’nin sosyal politika alanındaki temel uygulama araçlarından biridir. Sosyal politika alanında faaliyet gösteren öğretim
üyeleri, araştırmacılar, kamu kurumları ve STK’lar temel faydalanıcı durumundadır. Programı ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı (http://www.csgb.gov.tr/) koordine etmektedir.
Program kapsamındaki teklif çağrıları AB Komisyonu tarafından
yayımlanmaktadır. Hibe desteği almak isteyen vatandaşlarımızın
başvurularını doğrudan AB Komisyonu’na yapmaları gerekmektedir.
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Programın amacı,
AB ülkelerinde
sosyal politika
alanında eksikliği
hissedilen
istatistiki verilere
erişilmesine ve
toplumsal gerçeklere
daha uygun
sosyal politikalar
üretilmesine katkı
sağlamaktır.

Ayrıntılı bilgi için: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Ayrıntılı bilgi için:
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
3 2 - 3 3

Soru

15

Hibe ve Projeler

Soru

15

AB’nin
hibe niteliğindeki fonlarından
kimler faydalanabilir?
AB tarafından ülkemize üyelik hedefi doğrultusunda
kullanılmak üzere hibe niteliğinde fonlar
sağlanmaktadır.

Bu fonlarla, ülkemiz
ekonomisinin
rekabet gücünün
artırılması
amacı taşıyan
projeler hayata
geçirilmektedir.

Tarım, hayvancılık,
gıda, balıkçılık ve
alternatif tarım
alanlarında faaliyet
gösteren işletmelere,
üreticilere,
kooperatiflere ve
üretici birliklerine
finansman desteği
sağlanmaktadır.

Bu fonlarla, başta siyasi reformlar olmak üzere, ülkemiz ekonomisinin rekabet gücünün artırılması ve bölgesel sosyo-ekonomik
farklılıkların azaltılmasına yönelik projeler, çevre, ulaştırma, enerji
alanlarındaki projeler, istihdam kapasitesinin artırılması ve beşeri
sermayenin güçlendirilmesi amacı taşıyan projeler hayata geçirilmektedir.
Tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım alanlarında
faaliyet gösteren işletmelere, üreticilere, kooperatif lere ve üretici
birliklerine hibe programları aracılığıyla finansman desteği sağlanmaktadır.
AB fonları ile, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler
ve araştırma merkezlerinin yanı sıra, ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, dernekler, vakıf lar, kooperatif ler, birlikler ve sendikalar
gibi sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan projelere hibe
sağlanmaktadır.
3 4 - 3 5
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Ülkemizde, AB fonlarıyla
hayata geçirilen başlıca
projeler nelerdir?
2007-2013 döneminde ülkemize AB tarafından
yaklaşık 4,8 milyar avro fon sağlanmıştır.

Marmara Bölgesinde
Hava Kalitesinin Artırılması Projesi
Bütçesi 7 milyon avro olan proje ile, Marmara Bölgesindeki ll ili kapsayacak şekilde 39 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan oluşan
bir Hava Kalitesi İzleme Ağı kurulmuştur. Bu ağ sayesinde Marmara
Bölgesindeki hava kalitesi AB standartlarına uygun biçimde saatlik
olarak izlenmekte ve açılan internet sitesinden vatandaşlara anlık
veriler ulaştırılmaktadır.
Kurulan sistem, hava kalitesinde insan sağlığını tehdit edecek düşüş görülmesi durumlarında kısa sürede müdahale imkânı sağlamaktadır.

Koyun ve Keçilerin
Aşılanması ve Küpelenmesi Projesi
Yaklaşık 30 milyon avro bütçeli proje ile, Türkiye’de “Koyun ve Keçi
Kayıt Sistemi” kurularak 17 milyonun üstünde koyun ve keçi bilgisayarlı bir sistem ile kayıt altına alınmıştır.
Sistem, her bir küçükbaşın cinsi, doğum tarihi, sahibi, hastalık ve
aşılanma gibi bilgilerini içermektedir. Sistem sayesinde, ülke çapındaki hayvan hareketleri kontrol altında tutularak muhtemel hastalıkların yayılması büyük ölçüde engellenmektedir.
Proje ile, üç yıl boyunca bütün küçükbaş hayvanlar koyun-keçi vebası hastalığına karşı aşılanmıştır. Bu sayede ülke ölçeğindeki vaka
sayılarında gözle görülür bir düşüş sağlanmıştır.

Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projeleri
Toplam bütçesi yaklaşık 100 milyon avro olan beş farklı proje ile,
Amasya, Bitlis, Çanakkale, Kuşadası ve Kütahya’da “Bölgesel Katı
Atık Merkezleri” kurulmuştur.
Proje ile komşu ilçe ve beldeleri de kapsayacak şekilde çevre ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan vahşi çöp depolama sahaları
rehabilite edilerek kapatılmıştır. Bunların yerine AB standartlarına
uygun, tıbbi atık sterilizasyon ünitesi, geri dönüşüm ve ayrıştırma
tesislerini de içeren modern sıhhi çöp depolama sahaları inşa edilmiş ve hizmete açılmıştır.

Toplam bütçesi
yaklaşık 100 milyon
avro olan beş farklı
bölgede
“Bölgesel Katı
Atık Merkezleri”
kurulmuştur.

3 6 - 3 7
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Avrupa-Türkiye İş Merkezleri Ağının
Genişletilmesi Projesi (ABİGEM)
Avrupa ile Türkiye arasındaki iş merkezleri ağının Sivas, Antakya,
Van ve Batman’a genişletilmesini amaçlayan 8,5 milyon avro bütçeli
proje kapsamında 1890 kişinin katılımıyla 126 adet temel eğitim ve
destek faaliyeti düzenlenmiş, 909 adet KOBİ’ye danışmanlık hizmeti sağlanmıştır.
Mevcut ya da potansiyel kümeler/iş ağları ile şirket temsilcisi organizasyonlara yönelik 12 adet danışmanlık faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitimler, destekler sonrasında 5 adet iş ağı/kümesi
faaliyete geçmiştir. Girişimcilik programlarından 7767, diğer eğitim
programlarından ise 191 kişi faydalanmıştır.

Büyüyen Anadolu’ya
Kredi Kolaylıkları Projesi (BAKK)
51 milyon avro bütçeye sahip olan proje ile, Türkiye’deki bölgeler
arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, az gelişmiş bölgelerdeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ihtiyaç duydukları finansmana erişim imkânları artırılmıştır.

Yükseköğrenim Bursu
AB’den sağlanan ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) tarafından idare edilen fonlardan dezavantajlı yükseköğrenim öğrencilerinin işgücü piyasasına girişini kolaylaştırmak amacıyla 2012-2013
yılları arasında yaklaşık 20.000 öğrenciye toplamda 20.700.000 avro
burs verilmiştir.

Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi I-II
Toplam bütçesi 6 milyon avro olan ve iki aşamada hayata geçirilen
proje ile kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarında artış
sağlanmıştır.
Proje faaliyetleri kapsamında kadın girişimcilere yönelik olarak eğitim verilmiş ve danışmanlık hizmeti sağlanmıştır. Eğitim olanaklarından faydalanan kadınların birçoğu kendi işlerini kurmuş ya da
çeşitli ortaklıklar kurarak iş hayatına atılmıştır.
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Dezavantajlı
yükseköğrenim
öğrencilerinin işgücü
piyasasına girişini
kolaylaştırılmak
amacıyla
2012-2013 yılları
arasında yaklaşık
20.000 öğrenciye
toplamda
20.700.000 avro
burs verilmiştir.

Proje kapsamında 25 ilde kadın girişimciliğini destekleme merkezleri kurularak, toplamda 10.000’den fazla kişiye eğitim desteği sağlanmıştır.

Mikro krediler için garanti, KOBİ’ler için garanti ve kapasite artırma ve tanıtım olmak üzere 3 bileşenden oluşan proje kapsamında,
1083 adet mikro işletmeye 21,8 milyon avro tutarında mikro kredi
verilmiş, ayrıca 6234 adet KOBİ’ye de 513 milyon avro tutarında kredi kullandırılmıştır.
KOBİ’lere yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sürmektedir.

Daha Temiz Yarınlara Projesi
Kırklareli Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından uygulanan proje kapsamında 1 adet vidanjör, 1 adet çöp kamyonu ve 100
konteynır alımı yapılarak 9 köyde katı atık toplama, kanalizasyon
temizleme, sokak temizliği faaliyetleri yapılmıştır.
Proje kapsamında evsel katı atıkların doğaya karışmadan toplanması sağlanmış, sokakların temizliğine katkıda bulunulmuş, atıkların doğaya verdiği zarar hakkında basılan afişler ve eğitimlerle
bölge halkının ve öğrencilerin bilgilendirilmesi sağlanmış, doğanın
korunması için farkındalık yaratılmıştır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destek
2007-2013 yılları arasında ülkemize AB’den tarım ve kırsal kalkınmaya destek amacıyla yaklaşık 854 milyon avro hibe tahsis edilmiştir.
Bu destek kapsamında şimdiye kadar 11 kez hibe programı uygulanmış ve toplam yatırım miktarı yaklaşık 3 milyar TL olan 6300’ün
üstünde proje sözleşmeye bağlanmıştır. Bunlardan 3600 projenin
uygulaması tamamlanmış ve proje faydalanıcılarına toplamda 600
milyon TL’nin üstünde ödeme yapılmıştır.
3 8 - 3 9
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Projelerimizi hayata geçirmek
için Sivil Toplum Diyaloğu
Programı’ndan nasıl
faydalanabiliriz?

Hibe programlarına
proje sunmak
isteyen
kuruluşlarımızın
teklif çağrılarını
takip etmesi
gerekmektedir.

AB mali yardımları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına
Hibe Programı adı verilen bir yöntemle destek
sağlanmaktadır. Yürütülen hibe programları ile eğitim,
istihdam, sosyal hakların geliştirilmesi, kültürel faaliyetler,
sivil toplum diyaloğu ve sivil toplum kuruluşlarının
güçlendirilmesine yönelik projeler hayata geçirilmektedir.
Bu sayede, sivil toplum kuruluşlarımız AB’deki iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek, ülkemize uyarlamak, AB’deki muadil
kuruluşlarla ortaklıklar kurmak gibi çeşitli faaliyetleri gerçekleştirebilmektedir.
2014-2020 yılları arasında sivil toplum kuruluşlarımızın kapasitesini geliştirmeye yönelik olarak yaklaşık 180 milyon avro
tutarında kaynak ayrılacak.
Hibe programları, açılan teklif çağrıları ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Hibe programlarına proje sunmak isteyen kuruluşlarımızın teklif çağrılarını takip etmesi gerekmektedir.
AB sürecinde faydalanılabilecek fon kaynakları, uygulama yöntemleri ve başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgi için: www.ab.gov.tr
4 0 - 4 1
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Erasmus Plus (+) nedir,
Nasıl faydalanabiliriz?
2014-2020 yılları arasında yürütülmekte olan
Erasmus+ Programı’ndan kimler faydalanabilir ve
bu program için ne kadar bütçe tahsis edilmiştir?

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın
ilgili kuruluşu olarak
faaliyet gösteren Türkiye
Ulusal Ajansı, AB Eğitim
ve Gençlik Programlarının
ülkemizde yürütülmesinden
sorumludur.

Erasmus+ her yaş ve meslek grubundan bireylerin yararlanabileceği bir programdır. Bu program kapsamında, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, yükseköğretim kurumları,
belediyeler, kâr amacı güden kuruluşlar ve gençlik grupları proje
başvurusunda bulunabilmektedir.
Gençlik Programında yer alan bazı özel alt programlar dışında tüm
proje başvuruları tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Erasmus+ Programına 2014-2020 yılları arasında kullanılmak üzere yaklaşık 900 milyon avroluk bir bütçe tahsis
edilmiştir.
Erasmus+, program öncelikleriyle uyumlu olmak kaydıyla, AB ülkelerindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak isteyen tüm kuruluşların yararlanabileceği bir programdır.

18

Erasmus+ Programı kapsamında
ne tür projeler destekleniyor?
Erasmus+ Programı kapsamında ülke merkezli yürütülen alt faaliyetler, Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1), Stratejik Ortaklıklar
(KA2) ve Politika Reformlarına Destek (KA3) projeleridir.
Program kapsamında Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim, Yükseköğre¬tim, Yetişkin Eğitimi ve Gençlik alanlarında Bireylerin Öğrenme
Hareketliliği (KA1) kapsamında sunulan projelerde, ilgili kurum/
kuruluş personeli Avrupa’da kısa dönemli ya da uzun dönemli eğitimlere ve proje faaliyetlerine katılarak deneyim kazanmakta ve
kendi deneyimlerini gittikleri ülkelerde paylaşma fırsatı yakalamaktadır.
Aynı sektörler kapsamında veya sektörler arası mahiyette Avrupalı
ortaklarla yürütülen Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar (KA2) projeleri aracılığıyla iyi uygulamaların paylaşımı, kurumların uluslararası
bir boyut kazanması, eğitim ve gençlik alanında yenilikçi projelerin
geliştirilmesi ve yeni ürünlerin/çıktıların ortaya konması hedef lenmektedir.
Politika Reformlarına Destek (KA3) projeleri ile, gelecekte şekillenecek gençlik politikaları için kullanılabilecek sonuçların üretilmesi ve tüm Avrupa’daki gençlerin demokratik yaşama katılımlarının
teşvik edilmesi hedef lenmektedir.
AB Komisyonu’na sunulan merkezi projeler kapsamında Bilgi Ortaklıkları, Sektörel Beceri Ortaklıkları, Gençlik Alanında Kapasite
Geliştirme, Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Etkinlikleri,
Ortak Yüksek Lisans Dereceleri için Kredi Desteği, Spor Alanında
İşbirliği Ortaklıkları ve Kâr Amacı Güdülmeyen Spor Etkinlikleri
yapılması mümkündür.

Erasmus+
Programı’na 20142020 yılları arasında
kullanılmak üzere
yaklaşık 900 milyon
avroluk bir bütçe
tahsis edilmiştir.

4 2 - 4 3

Soru

18

2004 yılından bu yana Türkiye Ulusal Ajansı’nın
hibe desteği sağladığı programlardan kaç kişi
faydalandı?
2004-2013 döneminde Türkiye Ulusal Ajansı’na yaklaşık 100 bin
hibe başvurusu alınmış, bunlardan yaklaşık 24 binine 600 milyon
avronun üzerinde hibe tahsis edilmiştir. Bu kapsamda, 400 binden
fazla vatandaşımız faydalanmış ve 300 binden fazla vatandaşımız
AB eğitim ve gençlik projeleri aracılığıyla yurt dışında eğitim ve işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde Avrupa genelinde Türkiye Ulusal Ajansı başvuru sayısı bakımından ilk sırada
yer almıştır.

Erasmus+ projelerinin kurum,
kuruluş ve kişilere katkıları nelerdir?

Erasmus+ Programı
kapsamında
yürütülen projeler ile
başta gençler olmak
üzere tüm bireyler,
mesleki ve kişisel
gelişimleri açısından
önemli kazanımlar
elde etmektedir.

Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen projeler ile, başta gençler olmak üzere tüm bireyler, mesleki ve kişisel gelişimleri açısından
önemli kazanımlar elde etmektedir. Kişiler, istihdam edilebilirlik
düzeyleri ve özgüvenleri yüksek, ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini daha iyi ifade edebilen bireyler haline gelmektedir.
Diğer yandan, başta STK’lar olmak üzere, her tür kurum ve kuruluşa Erasmus+ Projeleri’yle kurumsal kapasitelerini güçlendirme ve
yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği fırsatları sunulmaktadır. Erasmus+ Programı’nın bir diğer artısı da, ülkemiz ve Avrupa
ülkeleri arasındaki ön yargıların ortadan kalkmasına katkı sağlamasıdır. Bu sayede, farklı kültürlere mensup kişiler birbirlerini daha
yakından tanıma şansı elde etmektedir.

Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen
projelerin süresi ve hibe tutarı ne kadardır?
Erasmus+ Programı’nda sağlanan hibe desteği proje türlerine göre
değişmekle birlikte, 1 veya 2 yıl süren Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) projeleri için herhangi bir genel üst/alt limit bulunmamaktadır. İki veya en fazla 3 yıl sürebilecek Stratejik Ortaklıklar
(KA2) için ise azami 450 bin avro hibe desteği sağlanmaktadır. Politika Reformlarına Destek (KA3) kapsamındaki Yapılandırılmış Diyalog projeleri 3 - 24 ay arasında olabilmektedir. Azami hibe tutarı
ise 50 bin avrodur.

Erasmus+
Programı’nda
sağlanan hibe
desteği proje
türlerine göre
değişmekle birlikte
1 veya 2 yıl süren
Bireylerin Öğrenme
Hareketliliği projeleri
için herhangi bir
genel üst/alt limit
bulunmamaktadır.

4 4 - 4 5
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Jean Monnet Burs Programı
nedir? Kimler faydalanabilir?
AB Bakanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet burs
programları ile, her yıl yüzlerce kişi AB üyesi ülkelerde
yüksek lisans yapmaktadır.
1990 yılından beri yürütülen Jean Monnet burs programları kapsamında, kamu, özel sektör ve sivil toplum çalışanları ile üniversite
öğrencileri ve akademik personelin eğitim ve yaşam masraf larının
tamamı karşılanmaktadır.
Bugüne kadar yaklaşık 1800 kişi bu programdan faydalanmıştır.
Program, AB üyesi ülkelerde en az 3, en fazla 12 aylık dönemde ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB mevzuatı ile doğrudan ilgili konularda yüksek lisans eğitimi alma veya araştırma programlarına
katılma imkanı sunmaktadır.
2015-2016 akademik yılı kapsamında 210 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır.
Bursun %60’ı kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %10’u özel
sektör ve sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için:
www.ab.gov.tr - www.jeanmonnet.org.tr

Kimler Başvurabilir?
Kamu çalışanları,
Üniversitelerin lisans son sınıf ve lisans üstü öğrencileri,
Üniversitelerin akademik ve idari personeli,
Özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları.

Burs programları
kapsamında kamu,
özel sektör ve sivil
toplum çalışanları
ile üniversite
öğrencileri ve
akademik personelin
eğitim ve yaşam
masraflarının tamamı
karşılanmaktadır.

4 6 - 4 7
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Siz sorun, biz cevaplayalım
Sorularınızı
abis@ab.gov.tr adresine gönderin, cevaplayalım.

Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.
http://www.facebook.com/AB.Bakanligi
http://www.twitter.com/ab_bakanligi
http://www.youtube.com/abakanligi
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